
Bozó ZSUZSANNA 

Nemes N a g y Ágnes: Között 
(Barangolások Nemes Nagy Ágnes költői világában) 

Személyesen sosem találkoztunk. Amikor fényképen először megpillantottam 
Nemes Nagy Ágnest , úgy éreztem: „dallamokból szőtték ezt az asszonyt". Ké-
sőbb, verseit olvasva, ugyanez volt a benyomásom. 

Mily édes ez a csepp harangszó, 
mely itt himbálja sejtelem-
vékony virág-magát a száron 
az éji kertben, testtelen! 

(Harangszó) 

Ugyanilyen finom, törékeny az ő „virág-maga" is. Embersége, magyarsága, lelki 
nemessége, szívének tisztasága, természetes bája, nőiessége benne rejlik vala-
mennyi leírt sorában. Versei hol halkan csengenek, mint a harangjáték, hol pedig 
erőteljesen, ércesen zúgnak, mint a templomi harang. Egyszerre törékeny és 
határozott, félénk és bátor. 

Bruce Berlind, Nemes Nagy Ágnes amerikai fordítója írja: Nemes Nagy Ágnes 
1922-ben született abba a nemzedékbe, melyet Magyarországon Pilinszky János 
neve is fémjelez, Herbert és Rózewicz Lengyelországban, Popa Jugoszláviában, 
Holub Csehszlovákiában, Doinas Romániában. Nemcsak arról van szó, hogy 
őközülük való N e m e s Nagy, és nemcsak arról, hogy mindnyájan közép-európai 
országból valók. A m i e költőket összeköti, az életkorukon kívül, az a történelmi 
és politikai nyomás érzése, ami alaposan rányomta bélyegét a munkájukra. Egy 
erősebb hatás tapasztalható az európai költőkön, mint például az angol vagy 
amerikai költőtársaikon; erősebb a közép-európaiakon, mint az egyéb európaia-
kon általában.1 

Nemes Nagy Ágnes a világ, az emberiség nagy kérdéseire keresi a választ, 
bonyolult kérdéseket akar tisztázni, világosságot kíván teremteni. A sötétséggel, 
a félelemmel m e g k ü z d ő önismeret fontosságát hangsúlyozza. Minden embernek 
meg kell találnia önmagát, a valódi „én"-jét ahhoz, hogy békében és harmóniá-
ban élhessen a világgal. Önmagunkban kell rendet teremtenünk, hogy úrrá le-
hessünk a nehézségeken. Az egészet kell látnunk, hogy ne vesszünk el a részletek 
szövevényes hálójában. Az értelem, az intellektus fényt sugárzó ereje vezethet 
ki a legreménytelenebb helyzetekből is. 
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Nemes Nagy a mindennapok ismerős tárgyait, dolgait ismeretlenként; a meg-
szokottat teljesen szokatlanként állítja az olvasó elé. Minden jelenség, tárgy új, 
más ruhát ölt magára. Az átlagembertől eltérően közvetlenebbül, felfokozott 
összpontosítással érzékeli a világot. Érzékenyen reagál a változásokra. Az emberi 
érzéseket szuggesztív nyelvi-költői eszközökkel jeleníti meg. Képei impresszio-
nisztikusak, de ezek a képek jelképekké, belső lényegük megfogható megnyi-
latkozásaivá módosulnak. Tekintete mélyen behatol az eléje kerülő dolgok, je-
lenségek belsejébe, és felfedi a látható forma mögött rejtőzködő láthatatlan tar-
talmakat. A szellem, az értelem anyagi forrásából merít. 

Nem magyaráz és nem értelmez, hanem érzékeltet és bemutat . Ez az oka 
annak, hogy egyre inkább eltávolodik a konkrét képstruktúrától, és a mítoszok, 
a víziók világába megy át. A víziók segítségével a névtelent, az elérhetetlent, a 
megnevezhetetlent hozza érzékletes közelségbe. Nemes Nagy Ágnes más irány-
ba érdeklődik, másfelé figyel, mint a költők általában. Másként viszonyul tár-
gyához is. Verseiben kevés az életrajzi, érzelmi elem. Az érzelmeknek nem az 
a fajtája jelenik meg nála, amelyeket meg lehet konkrétan nevezni (bánat, öröm, 
gyűlölet stb.), hanem a megnevezhetetlenek. Ezek az emóciók a tudat határán, 
vagy még azon is túl mozognak. Névtelenek, „gazdátlanok", mégis állandóan 
jelen vannak. 

Fontos számára az időbeliség is. Ezen azonban nem a szigorú értelemben vett 
történetiséget kell érteni. A múlt , a jelen és a jövő egyszerre mutatkozik, a 
különböző időszintek elválaszthatatlanul mennek át egymásba. A múlt állan-
dóan belefolyik a jelen eseményeibe, amelyek viszont tovább folytatódnak a 
jövőben. Egész életünk harc az idővel. Az idő egyfelől mindent romba dönt, 
megsemmisít (rég-volt kedves helyeink megsemmisülnek, nem találunk vissza 
hozzájuk, hiszen azok az időben, és nem a térben léteznek). Másrészt viszont 
egykor-volt „én"-jeink nem hullnak teljesen a semmibe, mert álmainkban újra-
élhetjük őket. Mintegy „letelepedik" bennünk az idő, szellemünk, értelmünk 
válik az idő tartályává. Az emlékezet, az értelem által kell újrateremtenünk 
benyomásainkat, melyeket azután el kell mélyíteni, meg kell világítani, az ér-
telem szintjén transzponálni. Az élet gyorsan elmúlik, sokszor érezzük úgy, 
hogy elvesztegetjük az időt. Tudatában kell lennünk azonban annak, hogy min-
dent meg lehet valósítani, át lehet lényegíteni, s az örökkévalóság jegyében -
ami a művészet is - újra lehet fogalmazni. 

Között 
Ha valaki „belép" egy Nemes Nagy Ágnes-versbe, az olyan, mintha hirtelen 
teljesen más klímába kerülne. Versei egészen új világot keltenek életre. Ez a 
világ gyakran szürreális, de a szürrealizmus tájképi anyag, n e m pedig logikai 
vagy nyelvi. Képei elsősorban egy elesett ember víziói, aki kényelmetlenül „ido-
mította magát" az adott világhoz. Kényelmetlenül, mert mindig menedékre vá-
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gyik - még ha olykor tudattalanul is. Gyakran keres magának „mankót", egy 
letűnt világ nyomdokait, melynek visszahozhatatlan létezése mindazonáltal 
lehetővé teszi számára a túlélést. 

Verseit két ellentétes anyagból olvasztja egésszé, az értelemből és a szenve-
délyből. Egyfelől a hideg értelem, a tudományos pontosság, másfelől ped ig a 
szenvedélyesen forró, az érzelmileg túlfűtött lélek. Ez a kettősség egész költé-
szetében fellelhető. Érzelem és értelem, szenvedély és józanság között építi fel 
a maga világát. Az észt, az értelmet választja vezércsillagának. Józansága, in-
tellektusa mögött azonban ott van a mélyen érző emberi lélek. A világ jelensé-
geit, az emberek benső gondolatait, szorongásait ragadja meg. A tiszta ész me-
nedékét, fontosságát hangsúlyozza. „A rettegés és az ismeret közt" vergődik, 
vágyik egy emberibb világ után. „Kettős világban" él, s tudatában is van ennek 
a kettősségnek. Bármennyire veszélyeztetett és fenyegetett is az emberi lét, az 
értelem segítségével fenn lehet maradni a felszínen, lehet eredményeket elérni. 
Az élet, a valódi élet értelméről van itt szó. Létezés a különféle dolgokból áramló 
erővonalak metszéspontjában. Felfokozott, magasizzású létezés, olyan ember 
létezése, aki minden percet százszorosan, ezerszeresen él át. Aki, ha meglát 
valamit, egyidejűleg észreveszi annak ellentettjét is - tudja, hogy mindket tő 
egyformán fontos. 

Nemes Nagy a „között-állapot" elviselésére és folytatására készteti az olvasót. 
Ez a „között-helyzet" ugyanis nem azt jelenti, hogy az ember sehol sincs, vagy 
hogy „csak úgy van, bele a világba". Éppen ellenkezőleg! Ez a „között"-ség, ez 
a felfokozottság adja az élet igazi értelmét. Csak így lehet, így érdemes élni. Ez 
a „között" nem más, mint a „viszonylagos öröklét". N a p és éj, élet és halál, 
háború és béke, rettegés és remény, legtisztább emberség és legmélyebb ember-
telenség, becsület és aljasság között él a költő. Állandó a bizonytalanság, minden 
kilátástalannak tűnik, mégsem adja fel a reményt, rendületlenül küzd napról 
napra. Az értelemnek, az EMBER-nek győzedelmeskednie kell. A költői erő-
feszítés, az alkotói képzelet arra is képes, hogy legyőzze - ha csak egy pillanatra 
is - a legyőzhetetlent. Öröklétté nemesít egyetlen pillanatot (A gejzír). 

Verseit nem lehet csak úgy futtában olvasni. A befogadónak is el kell indulnia 
a „kettős, egymást tükröző világban", meg kell tanulnia a „között"-et. A leg-
végsőkig koncentrált gondolatok újabb gondolatokat, emlékeket ébresztenek. 
Minden költeménynek megvan a maga igen erős aurája, mágneses erőtere, amely 
magához bilincseli a figyelmes olvasót, s feltárja előtte a versek ezer színben 
pompázó kristályait. 

Nemes Nagy Ágnest a kritika egyértelműen intellektuális költőnek tartja. En-
nek a kvalifikációnak nála fokozott jelentősége van. Szenvedélyes intellektuali-
tás és intellektuális szenvedélyesség adja meg költészetének karakterét. Az átélt 
háborús borzalmakból az értelem segítségével menekül meg, válságaiból az 
eszmélkedés emeli ki, harcaiban az ész a védőpajzsa. Ezek az újfajta versek az 
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emberi lét fenyegetettségéről, a nyomorról, az őrületbe kergetett emberi lelkek-
ről szólnak. Ebben a végletesen kiélezett helyzetben a legutolsó menedék az 
értelem. 

Intellektualizmusa: költői magatartás. Verseiben nem filozófiát vagy intellek-
tust akar közölni, ezeknek „csupán" az atmoszféráját érzékelteti. A légkört a 
szókapcsolatok, a szavak, a vers mimikája adja. A versnek nem az a feladata, 
hogy gondolati, filozófiai tartalmakat közvetítsen. A gondolkodás hevét, magas-
izzású légkörét kell képekbe, látomásokba szilárdítania. A szenvedélyt, a gon-
dolkodást, a víziókat kell hozzáértő kézzel egésszé alakítani. A költészet: a mé-
lyen lévő titkok megsejtése, az értelem hatósugarának kiszélesítése. Lelkiállapo-
tokat, gondolatokat, a lét elemi indulatait fejezi ki. A költészet maga az élet, az 
a felfokozott létezés, ahol az egzisztencia nagy kérdései eldőlnek. 

Az emberről, a világról beszél - az emberhez és a világhoz. Természetesen 
mindebben benne van a legszemélyesebb önvallomás is, de ahhoz, hogy ezt 
megértsük, tudni kell olvasni a sorokban és a sorok között egyaránt. A vers 
tulajdonképpen a sorközök miatt készül, de ehhez előbb meg kell érteni a so-
rokat is. „Ha meg kellene határoznunk, hogy mi a vers, a legegyszerűbb meg-
oldást ajánlanám: a vers az, amit nem lehet prózában elmondani. Vagy fordítva: 
mindaz, amit prózában el lehet mondani, n e m vers"2 - írja. A vers nem azért 
nem próza, mert más a formája, mert ritmusa, rímei vannak, hanem azért, mer t 
közlendői - saját szavain kívül - közölhetetlenek. Nem lehet róla elmondani, 
hogy miről szól, mi van benne. Ahhoz, hogy „megmagyarázzuk", el kell olvas-
nunk, ugyanis a kifejezhetetlent, a nem-ismertet, az addig még soha meg n e m 
fogalmazott tudattartalmakat közli velünk. 

Nemes Nagy Ágnes nem konkrét történéseket, eseményeket, érzéseket rajzol. 
Képei sejtetnek; víziók, áttételek. Leírást sehol sem ad. Közvetlen tapasztalatai 
mélyen elraktározódnak emlékezetében, aztán egyszer csak valamilyen hatás 
következtében előbukkannak, hogy a versalkotás elemeivé legyenek. A versek 
nem érzések, hanem tapasztalatok. Élmények tömegei kellenek, melyek felszí-
vódnak a költőben, majd várni kell arra a pillanatra, amelyben az élmény ön-
magától merül fel újra, s verssé válik. Ezért fordul a látvány rögzítéséhez, a 
dolgok kívülről való megközelítéséhez, a tárgyi világ pontos „leltározásához". 
A LÁTÁS világa a tárgyak között kezdődik. A tárgyi világ úgynevezett „leltá-
rozása" azonban nem azt jelenti, hogy egyszerűen leírja a képeket, tárgyakat, 
hanem éppen ellenkezőleg: válogatás és tömörítés, behatolás a felszín alá, a 
látszat mögé; a dehumanizálódás folyamatának megfordítása vagy legalábbis 
megállapítása céljából. Szinte átlényegül tárgyaiba, az egyéni érzéstől független 
alakot, létet ad azoknak a versben, de úgy, hogy azért az alkotó maga is bennük 
van. 

Az úgynevezett „tárgyias költészet" azonban nem azt jelenti, hogy eszköze 
csupán a tárgy. A komplexitás, a rendkívüli koncentráltság, a kihagyások teszik 
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ki fő jellegzetességeit. Az emberi lélek felé fordul, annak meghatározhatatlan-
sága, állandó alakulása, nyugtalanító vibrálása felé. Az ember világba-vetettsége 
foglalkoztatja. Szeme mindig sajátos fényben, másként látja a világot. Mindent 
a maga egészében vesz nagyító alá. A lírai „én"-t kiemeli versei középpontjából, 
a romantika óta hagyományossá vált „én beszélek", „rám figyeljetek" „én"-jét 
gyökeresen átalakítja. Ily m ó d o n teszi verseit alkalmassá arra, hogy azok egy 
nagyobb intenzitást tudjanak befogadni. Fontos az is, amit közvetlenül k imond, 
de az igazán lényeges az, amit elhallgat. Annyira erős és mély érzelmeket versel 
meg, hogy azokat szinte már el sem lehet mondani, ezért néha elhallgat - el 
kell hallgatnia. „Vannak olyan érzések, olyan emóciók, amik nem mertnek bele 
a versbe, amelyek nem engedelmeskednek a vers hívásának, éppen azért, mer t 
annyira égetőek. Nekem mindig is szükségem volt - nem állítom, hogy minden 
költőnek szüksége van rá - , nekem mindig is szükségem volt egy kis elidege-
nítési effektusra a versíráshoz, a túlságosan közeli, a túl heves emóció meg-
fékezésére és bizonyosfajta formaadásra"3 - vallja. Ez a túl nagy, túlságosan is 
intenzív átélése a világnak szétveti a hagyományos én-költészetet. 

Költészetében a tárgyak válnak az elmondhatatlan elmondóivá. Tárgyai vib-
rálnak, életre kelnek a beléjük fojtott rendkívüli feszültségtől, túlmutatnak ön-
magukon, ismeretlen, izgalmas, félelmetes dimenziókba kalauzolnak. 

Metaforák világában 
Költeményeiben a közvetlen élményt ritkán pillanthatjuk meg. A jelzések, a 
képekben felvillanó világ többnyire a legfájóbb, és így a legmegrázóbb élményre, 
a háborúra utalnak. Nem áll szándékában az okok elemzése, nem akar esemé-
nyeket elmondani. Állapotokat, benyomásokat érzékeltet és mutat be. Az elvont 
mondanivaló azonban igen szemléletes képekben jelenik meg. Fontos szerepük 
van a hasonlatoknak, a metaforáknak. Szigorúan megkomponált metaforáival 
ad nevet a megnevezhetetlennek. így a metafora számára n e m egyszerűen egy 
költői eszköz a sok másik közül, hanem szinte az egyedül lehetséges kifejezési 
mód. „Metaforái nem pusztán lelemények, a rendező és szervező értelem művei . 
Verseiben jól érezhető a kompozíciós fegyelem, sőt a zenei szerkesztés belső 
arányokra törekvő igénye. Ezt fokozza, hogy képeit általában nagyszabású, az 
elemeket mértani rendbe feszítő struktúrává szervezi."4 

A metaforák tartalma nem a gondolat maga, hanem annak ürügye. Ahhoz, 
hogy valaki képeket tudjon alkotni, éles megfigyelőképességgel kell rendelkez-
nie. A tapasztalatból létrejövő metaforának a „milyen?" kérdésre kell válaszol-
nia, a költőnek tehát teljes biztonsággal kell tudnia, hogy neki milyen az a 
valami, amit akkor, ott, az adot t pillanatban szemügyre vesz. Hogyha megfelelő 
precizitással válaszol a „milyen?"-re, akkor abban benne lesz a „miért?"-re adott 
válasz igazsága is. Jellemző a metaforákra, hogy eszközük n e m a meghökkentés, 
hanem a felismerés. Az olvasó - olvasva a verset - azt gondolja: hát persze, 
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hogy így van, ezt én is tudom, átéltem már többször is. Eközben eszébe sem 
jut, hogy a költőnek micsoda éleslátással kell rendelkeznie ahhoz, hogy a min-
dennapos észrevételek hatalmas tömegéből éppen azt az adott mozzanatot emel-
je ki. Nem elég azonban rátalálni ezekre a apró gyöngyszemekre. Éppen ilyen 
fontos az is, hogy megfelelő légteret, környezetet biztosítson nekik a költő. 
A láttatás szuggesztivitása ugyanis a részletekben rejlik. 

„A fél életemet azzal töltöm, hogy értelmezek, lefaragok. Amikor először 
megpillantom a leendő verset - így távolról, a maga ősállapotában - , akkor az 
még olyan széles, mint a fél Galaktika. Akkor elhagyom a fölösleget. Ez sokáig 
tart. Nyolcvan hasonlatból egyet választok. Százhúsz emlékképből kettőt. Szün-
telen eldobálom az anyag elemeit, hogy fájnak bele az izmaim. Végül nem 
marad más az egészből, mint néhány lézengő héliumatom"5 - mondja saját 
költői „módszeréről". A metaforák segítségével éppen ezt a láthatatlan hélium-
atomot kell megmutatni. A konkrét látványtól elérkezik a költő a látomások 
mezejére. A látható - külső vagy belső - képet felváltja az úgynevezett nem-kép, 
a metaforátlan metafora. Az egymáshoz rendelt dolgoknak megszűnik a lát-
ványindoka, a metafora szinte önmaga tagadásává válik. Eltűnik a közvetlen 
hasonlóság. A kép többé már nem a hasonlóságból, hanem két, egymástól távoli 
valóság kapcsolatából bontakozik ki. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a versek 
érthetetlenné válnak. Nemes Nagy Ágnestől semmi sem áll távolabb, mint hogy 
érthetetlen legyen. Két kézzel kapaszkodik a kristálytiszta logikába; az értelem 
mindenhatóságába vetett hite töretlen. Versei a jelenvaló világból nyújtanak 
ízelítőt, amely lenyűgözően ismerős, mégis ijesztően ismeretlen. 

Metaforái látomásosak, de a háttérben ott húzódik a szigorú rendezettség. 
A képzelet olykor csak éppen átalakít, egy elemet mozgat meg, egy színt tesz 
fakóbbá vagy élénkebbé. A rajzból mégis rendkívüli evokatív erőt sugárzó szim-
bólum lesz. Ilyen például az Eszmélet pontosan szerkesztett virágmetaforája, a 
kiüresedő, sorvadó eszmélet e döbbenetes ábrája. 

Leginkább a táj gyakoribb motívumai azok, melyek megragadják Nemes Nagy 
képzeletét. Fák mindenütt megtalálhatók verseiben, csakúgy, mint a madarak 
és a lovak. Válogatott verseinek címében (Lovak és angyalok), a madár és a ló 
mint pólusos ellentétpár jelenik meg, amely között a beszélő is elhelyezkedik. 
Funkciói részben hagyományosak: a madarak szabadok, a fák gyökeresek, a 
lovak hatalmas erejűek. De ami metaforai funkciójukat illeti, megjelenésükkel, 
saját akaratukkal megjósolhatatlanok, titokzatosak, gyakran pedig fenyegetőek. 
Például a fák a Fenyőben, az Azelőttben; az esőcseppek a Dalokban; a madár a 
Madárban. Még az otthoni tárgyak is életre kelnek, metaforikussá válnak, kike-
rülnek az emberi kézből, mint például az ing a Viharban. Minden folytonos 
mozgásban van, ugyanakkor minden állóképpé merevül. Vétek volna bonckés 
alá venni metaforáit; önmagukért beszélnek. 
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Szavak között 
Érdemes rövid ideig elidőzni versei szavainál. „A magam hasznára fölfedeztem 
néhány szót, és derűre-borúra használtam, mert szerintem elkerülhetetlenek vol-
tak. Ilyen volt a »tudat«, a »koponya«, az »ismeret«, a »fogalom«. N e m volt 
szokás azelőtt, illetőleg nem volt szokás ilyen sűrűségben"6 - vallja. Szavai a 
gondolatiság, az intellektualitás, a filozófia atmoszféráját érzékeltetik. Számos 
tudományos szót használ (extraszisztolé, disztinkció, elektronhéj). Sokszor ta-
lálkozunk mértani kifejezésekkel (kocka, sík, tükrözés). Az úgynevezett ősele-
meket (tűz - víz - föld - levegő) is felfedezhetjük mint a versek építőelemeit. 
Erősen kötődik a természethez (fű, tó, ég, folyó, köd, levegő). 

Nézzünk meg néhány olyan szót, amelyet úgymond „derűre-borúra" használ. 
Ismeret: ismeretanyag, tudás. Ahhoz, hogy tájékozódni lehessen a világ bo-

nyolultságában, az embernek fel kell vérteznie magát a tudással. A költészetben 
gyakran a tudományos, „hideg" szavak használatával lehet érzékeltetni a leg-
viharosabb indulatokat, érzéseket. 

Tudat: az ember tetteit irányítja, az anyagi valóság visszatükrözése. Az ember 
lelkivilágának alapvető sajátossága, amely lehetővé teszi, hogy az ember a kül-
világot és önmagát mint egymással szemben álló, de egymásra hatással lévő 
egészeket ismerje fel. 

Fogalom: elvont és közvetett, a tárgyak, dolgok leglényegesebb jellemzőit ra-
gadja meg. Az érzékelés révén kerül kapcsolatba a valósággal. A tárgyak tudati 
visszatükröződése. 

Angyal: a megnevezhetetlen, a kifejezhetetlen, a névtelen megnevezése. Az 
emberen túli, a lét határán lévő valami. A magas szellemi értékek képviselője. 
Az angyalok az elérhetetlen szépségeket, messzeségeket idézik; az elérhetetlent, 
amit azonban a költő el szeretne érni. Az angyal szinte személyes közelségbe 
kerül a költőhöz. Mérföldkő abban a harcban, amelyet Nemes Nagy Ágnes vív 
a nehezen kimondható elmondásáért. 

Ló: az angyalok szellemiségével szemben a jelen lévőt, a testit, a valóságosat 
jelentik. A ló évezredek óta az ember leghűségesebb társa. Biztonságot, meg-
nyugvást, egyfajta örökkévalóságot érzékeltetnek. Erejükre, kitartásukra, hűsé-
gükre, okosságukra mindig számítani lehet. 

Fa: erősek, hatalmasak, gyökeresek és folyton növekvők. Gyökerük mélyen 
lenyúlik a földbe, koronájuk az égbe tör. Akár az emberek: örökre a földhöz 
vannak láncolva, de vágynak a magasságokba. De szemben az emberekkel -
akik gyakran otthontalanok, világba-vetettek - megvan a biztos gyökerük, „ott-
honuk". Fái néha útra kelnek, de mindig visszatérnek a helyükre. Nagyság, erő, 
nemesség, folytonosság, szilárdság, határozottság kifejezői. 

Csillag, csillagrendszer: vágy a végtelen, a messzeség, az elérhetetlen után. Sze-
repe lehet az asztrológiának: a csillagok hatással vannak az emberi életre, jó 
vagy rossz irányba befolyásolhatják azt. 
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Félelem, szorongás, rémület: szinte minden versben jelen van, hol maguk a 
szavak, hol „csak" érzékelni lehet a félelmet. Külön versciklust (Jegyzetek a 
félelemről) szentel az érzésnek. A háború félelmetes szörnyűségeiből fakad, soha 
nem tud teljesen megnyugodni, igazán felszabadultan lélegezni a költő. 

Élet és halál: félelem a haláltól. Iszonyodás az értelmetlen haláltól (háborús 
öldöklések). Az emberhez méltó halálhoz mindenkinek joga van. Vágyakozás 
egy szebb, értelmesebb élet után, ahol nem az ösztönök, a pusztítás az uralkodó, 
hanem az értelem, a kultúra, a humanitás. Ráismerések, rengeteg szenvedés, 
megpróbáltatás. 

Tárgy, tárgyak, eszközök: a szilárd, a kézzelfogható, a jelen lévő, érzékelhető 
dolgokba vetett bizalom. Rendkívüli fontossággal bírnak. A tárgyak saját eszmei 
lényegüket sugározzák. 

Majdnem: csaknem, kevés híján, majdhogynem a szinonimái a szónak. Ezzel 
szemben a költeményekben nem is annyira a bizonytalanság, mint inkább a 
bizonyosság, a pontosság kifejezője. 

Lehelet, lélek, lélegzik, szél: életfontosságú dolgok. A szó szoros (az élethez 
szükség van lélegzésre) és átvitt (meg kell találni az utat lélektől lélekig, fel kell 
építeni az egyik embertől a másikhoz vezető hidat) értelmében egyaránt. 

Természetesen még sokáig folytathatnánk a szavak „vizsgálatát", hiszen sok 
olyat találnánk, amelyek alappillérei Nemes Nagy Ágnes verseinek. Fontosak 
ezek a szavak, hiszen belőlük épülnek fel a versek, s az „alkotóelemek" nélkül 
nem létezik az „egész" sem. 

Mérhetetlen hit, elszántság, akarat lakozik Nemes Nagy költeményeiben. Har-
col az egyes emberért, az emberek személyiségéért. Hinni kell az emberi élet, 
a vállalt (az önként és szívesen vállalt) mesterség fontosságában. Költői prog-
ramja az erkölcsi elkötelezettség. Szinte nincs is olyan verse, amelyben ne alap-
vető erőként lenne jelen az erkölcsi igény és érzékenység. A tiszta ismeretben 
való töretlen hitet, az élethez, az anyagi világhoz való ragaszkodást szövi bele 
verseibe. A világ, az emberiség nagy kérdéseire keresi a választ, bonyolult kér-
déseket tisztáz, világosságot kíván teremteni. A sötétséggel, a félelemmel meg-
küzdő önismeret fontosságát hangsúlyozza. Csak akkor oldhatjuk meg problé-
máinkat, csak akkor ismerhetjük meg a világot, ha ismerjük önmagunkat. 

Felismerte az emberi személyiség fontosságát, az elvont gondolkodás jelen-
tőségét. Költeményeiben a teljes személyiség kibontakoztatását kísérli meg. Küzd 
az elidegenedés ellen, mely az embereket a négy fal közé zárja, eltávolítja őket 
társaiktól, s igazi önmaguktól. Mindenkinek meg kell találnia önmagát és azt 
a tevékenységet, amely által kiteljesedhet az élete. Nemes Nagy Ágnes a versírás 
nehéz, de gyönyörűséges mesterségében találta meg az értelmes rend megalko-
tásának lehetőségét. 
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